3.

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

30 juni 2016
10.00 – 12.30 uur
Raadszaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht
van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Oegstgeest, Zoeterwoude,
Hillegom en Leiderdorp, alsmede de Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf en de Kolonel
van Defensie. De burgemeester van Leiderdorp laat zich vertegenwoordigen door
wethouder Van der Eng.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Vaststellen verslag 31 maart 2016
Er zijn geen opmerkingen.
Actielijst nr. 121 – Huisvesting crisisruimten Hollands Midden:
Er wordt gewacht op reactie van politiezijde. Dit neemt nog enige tijd in beslag.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Meijer deelt mede dat hij zijn functie als directeur en
Regionaal Commandant in de zomer van 2017 zal neerleggen. De procedure voor
vervanging is in werking gezet. Vanaf nu worden zijn brandweertaken waargenomen door
Dhr. Zuidijk. Zelf gaat hij zich tot zijn vertrek bezighouden met Veiligheidsregiotaken en
thans spelende thema’s.
Dhr. Kats deelt mee dat de burgemeesters een e-mail hebben ontvangen die te maken
heeft met onderhandelingen omtrent functioneel leeftijdsontslag. In grote lijnen komt het er
op neer dat er een verschil van inzicht bestaat over het al dan niet compenseren van
maatregelen die het Rijk genomen heeft om mensen langer te laten doorwerken. In het
najaar zal hij, samen met de commandant, de problematiek meer toe te lichten. Ook
nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld.
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Dhr. Zuidijk meldt dat in de maanden juli en augustus, i.v.m. de zomervakantie, door de
brandweer wordt gewerkt met de combinatieregeling. Ook andere jaren is dit gedaan, hier
zijn goede ervaringen mee. De hulpverlening aan de burger vindt ongestoord doorgang.
6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter meldt dat het onderwerp LMO verder behandeld wordt bij agendapunt A2.
Reddingsbrigade
In het Veiligheidsberaad is langdurig gediscussieerd over de reddingsbrigade. In het kort
komt het er op neer dat het Veiligheidsberaad meent dat dit niet bij hun thuishoort maar bij
de minister. Uiteindelijk is besloten samen met het IFV de nationale reddingsvloot voor de
periode van 1 jaar te financieren en gedurende die periode verder te bekijken hoe de
Veiligheidsregio’s hier mee om willen gaan. De bereidheid bij te dragen middels een
‘gedwongen collecte’ is uiteraard klein, wat betekent dat het per regio opgelost moet
worden. Komend jaar probeert men dit helder te krijgen.
Grootschalig brandweeroptreden en specialistisch optreden
Binnen het Veiligheidsberaad lag een voorstel ter tafel met een accent op
natuurbrandbestrijding. Dit riep grote bezwaren op vanuit de regio Rotterdam omdat zij
industriële veiligheid belangrijker vinden. Derhalve is hier nog geen besluit op genomen.

Besluitvormend
A.1

Aanpak verwarde personen
Het Algemeen Bestuur besluit tot:
Voorbereiden Bestuursopdracht ‘Aanpak verwarde personen’ voor het AB van
29 september 2016 met inachtneming van de gemaakte opmerkingen in het AB van
30 juni 2016.
Opmerkingen op concept:
 Aandacht voor andere vervoersmogelijkheden dan uitsluitend door politie
 Experimenten in het land op vervoersgebied nauwlettend volgen
 Aandacht voor vervoersalternatieven vanuit Gouda en Krimpenerwaard (lange
rijtijden)
 Komende bestuursopdracht verder concretiseren met expliciete aandacht voor
‘vervoer’
 Verzoek om afstemming van communicatie over dit onderwerp (persbericht of melding
vanuit districtscolleges?)
 Aandringen bij Rivierduinen op goede registratie t.b.v. in kaart brengen exacte
problematiek; men is sceptisch over de cijfers
 Aandacht voor communicatie over bestuursopdracht naar wethouders zorg en
Rivierduinen

A.2

Heroriëntatie Vorming Landelijke MKA organisatie
Mw. Spies licht de besluitvorming die hier voorligt mondeling toe.
De voorzitter brengt in dat er weinig consequenties zijn dan behalve dat er
monodisciplinair werkwijzen geüniformeerd moeten worden. Dit is bij Brandweer en Politie
al wel het geval maar nog niet in de witte kolom. Verder wordt nog een externe check
uitgevoerd op financiën wat mogelijk kan leiden tot de conclusie dat zaken goedkoper
geregeld kunnen worden. Na afronding speelt alleen nog het onderwerp ‘aansluiting op de
landelijke infrastructuur’.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO)
d.d. 14 juni 2016 van het Veiligheidsberaad;
2. Kennis te nemen van de verschillen tussen de notitie Heroriëntatie vorming landelijke
meldkamer (LMO) en het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, vastgesteld
door het Dagelijks Bestuur VRHM d.d. 5 september 2013 (bijlage 4);
3. De verdere besluitvorming over de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer
te mandateren aan het Dagelijks Bestuur, gelet op de nog plaats te vinden afstemming
met de Veiligheidsregio Haaglanden, het verzoek van het Veiligheidsberaad om voor 1
september a.s. te besluiten en het bestuurlijke vergaderschema VRHM
4. Indien de besluitvormingsprocedure binnen het Veiligheidsberaad het toe laat en/of de
besluitvorming over de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer leidt tot een
wezenlijke wijziging van de uitgangspunten bij de eerdere samenvoeging van de
meldkamers, zal het Dagelijks Bestuur geen gebruik maken van bovenstaand
mandaat en zal de besluitvorming plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen
Bestuur VRHm op 29 september a.s. (themabijeenkomst).

Meningvormend
A.3.

Reactie rapport ‘Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen’
Het rapport leidt tot een discussie over evenementenadvisering waarbij aandacht is
gevraagd voor de volgende onderwerpen:





Niet een te hoge druk leggen op de organisaties
Oog voor maatwerk blijven houden
Rekening houden met ‘lokaal gevoel’
Theorie en praktijk op elkaar afstemmen

Dhr. Bitter merkt op dat de organisatoren ondersteuning kunnen vragen bij hun
aanvraag. Er zijn gemeenten die een korte termijn hanteren maar in het kader ligt een
uniformering.
De voorzitter is van mening dat het goed is om ‘vinger aan de pols’ te blijven houden
binnen de huidige ontwikkelingen. Hij wil wel wijzen op het probleem van meerjarige
vergunningen waarvan ‘Haaksbergen’ een voorbeeld is.

Informatief
A.4

Systeemtest 2016
Er zijn geen opmerkingen.

A.5

Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf
Er zijn geen opmerkingen.

A.6

Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen
Er zijn geen opmerkingen

A.7

Stand van zaken Noodcommunicatievoorziening, OOV alert en Schade jaarwisseling
Er zijn geen opmerkingen
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A.8.

Vaststelling subsidie Slachtofferhulp Nederland 2016
Er zijn geen opmerkingen

Besluitvormend
B.1

Jaarstukken GR VRHM 2015
De voorzitter verzoekt Dhr. Breider e.e.a. mondeling toe te lichten.
Dhr. Breider licht middels een grove analyse toe dat het resultaat incidenteel veroorzaakt
wordt. Hieraan liggen verschillende zaken ten grondslag zoals baten, verrekeningen die
met de gemeenten hebben plaatsgevonden, alsmede een lagere bezetting dan de
vastgestelde formatie die in de voorgaande jaren flexibel is ingevuld in afwachting van de
herijking van het formatie en organisatieplan. Daarnaast is men de afgelopen jaren
voorzichtig geweest met de vervangingsinvesteringen omdat men in het kader van MAM
eerst inzicht wilde verkrijgen in het daadwerkelijk benodigde materiaal. In het programma
MAM is men nu gestart met de uitvoering van de vervangingsinvesteringen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
a. de jaarstukken 2015 en de voorgestelde resultaatbestemmingen, namelijk een storting
in de reserve GMK ad € 109.482 en de vrijval van de reserve BGC ad € 109.454,
zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, vast te stellen;
b. een restitutie aan de deelnemende gemeente voor het bedrag van € 2.467.052 voor
het programma brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de bijdragen
brandweer, voor de overige programma’s naar rato van het aantal inwoners, een en
ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel.

B.2

Eerste Begrotingswijziging VRHM 2016
Dhr. Cremers heeft dit besluit naast een soortgelijk besluit van 2015 gelegd. Het viel hem
op dat bij punt b. van dit besluit wederom gesproken wordt over ‘incidenteel’ en er
de zelfde argumentatie wordt gebruikt. Vervolgens roept dit bij hem de vraag op wat
‘incidenteel’ inhoudt als het ieder jaar wordt toegepast.
Dhr. Goedhart deelt mee dat het hier daadwerkelijk over een incidentele verhoging gaat
maar dat de vraag van Dhr. Cremers wel aanzet tot het bekijken van een vast
kostenniveau. Hij stelt voor deze vraag mee te nemen naar de begroting 2017.
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2016 vast te stellen. De 1e
begrotingswijziging 2016 omvat:
a. de lasten en baten van het programma Brandweer structureel te verlagen met
€ 30.118 in verband met aanpassing van de BDuR-uitkering 2016 en dit op te vangen
binnen de begroting 2016 van het programma Brandweer;
b. de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 50.000 in
verband met de professionalisering van het trainings- en oefenprogramma voor het
operationele informatiemanagement van de VRHM, en deze lasten te dekken door
een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS met hetzelfde bedrag;
c. de lasten en baten van het programma Oranje Kolom structureel te verlagen met
€ 15.000 in verband met het wegvallen van de post e-learning;
d. de lasten van het programma Oranje Kolom incidenteel te verhogen met € 65.000 in
verband met projectkosten ter versterking van dit programma en deze lasten te
dekken door een onttrekking aan de reserve Versterking Gemeentelijke Kolom met
hetzelfde bedrag

B.3.

Ontwerp-Programmabegroting 2017 en Meerjarenramingen 2018 – 2020
Er zijn geen opmerkingen.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de ontwerp-programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 tot en met
2020 vast te stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2017 vast te stellen voor de programma’s vóór
resultaatbestemming volgens de bedragen zoals opgenomen in het
vaststellingsbesluit;
b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties
in de reserves’;
c. de in de programmabegroting 2017 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2018 – 2020;
e. kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2017 opgenomen risico’s;
f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging
te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte
vervangingsinvesteringen.
B.4.

Realisatie nieuwbouw kazerne Bodegraven en verbouw kazerne Nieuwerbrug
Het AB discussieert over het voorliggende voorstel t.a.v. de terugkoopverplichting van de
nieuw te bouwen kazerne omdat dit conflicteert met de bij de regionalisering gemaakte
afspraken. Er wordt gesuggereerd dat het wellicht tijd is hierop nieuw beleid te formuleren.
De voorzitter stelt dat het nu voorliggende voorstel in die geest kan worden geamendeerd.
Uiteindelijk wordt over dit voorstel gestemd. In meerderheid (24 tegen 29 stemmen) gaat
men akkoord, met dien verstande dat de terugkoopverplichting uit het besluit wordt
geschrapt.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het verwerven van grond in eigendom en het door Brandweer Hollands Midden zelf
realiseren van een nieuwe brandweerkazerne Bodegraven op een geschiktere locatie
2. Het verwerven van grond en bestaande brandweerkazerne Nieuwerbrug in eigendom
en door Brandweer Hollands Midden zelf realiseren van een verbouwing/uitbreiding
van deze brandweerkazerne
3. Met een terugkoopverplichting voor de brandweerkazernes in Bodegraven (nieuw) en
Nieuwerbrug (verbouwd/uitgebreid) na 10 jaar door gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
in afwachting van het onderzoek en eventuele herijking van het bestaand beleid om
brandweerkazernes te huren in plaats van te kopen
4. Het ter beschikking stellen van een extra krediet van € 1,2 mln. Voor een nieuwe
brandweerkazerne Bodegraven en € 537.000 voor verbouwing/uitbreiding
brandweerkazerne Nieuwerbrug
5. De Regionaal Commandant opdracht te geven om de voor- en nadelen van koop en
huur, vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief, te onderzoeken.

B.5.

Bestuurlijke rapportage Geneeskundige Hulpverlening Zorginstellingen 2015
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De bestuurlijke rapportage 2015 over de mate van voorbereiding door GHORketenpartners in Hollands Midden op hun taken in de geneeskundige hulpverlening /
opgeschaalde zorg (ex art. 33 Wvr) vast te stellen.

B.6.

Ontwerpbegroting 2017 Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB, RDOG HM
Er zijn geen opmerkingen.
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Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. Onderstaande Ontwerpbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening 2017 vast
te stellen en met een positief advies aan te bieden aan het bestuur RDOG HM
2. Het deelprogramma InfectieZiekteBestrijding (IZB) met een positief advies aan te
bieden aan het bestuur RDOG HM ter vaststelling
B.7.

Inzetkosten GHOR
Mw. Spies vraagt of dit besluit tot aanvullende reserveringen leidt. Het is haar niet geheel
duidelijk waar de VR en waar de GHOR over gaat. Graag krijgt zij toelichting van
Dhr. Bernsen.
Dhr. Bernsen licht toe dat op het moment dat de risicoanalyse werd ingeleverd bij het
bestuur van de RDOG er kritiek was op de methodiek en de hoogte. Daar stond nog
nadrukkelijk in dat de inzetkosten bij een grote inzet vanaf GRIP 3 zouden worden
doorberekend aan de Gemeente. Bij een nadere analyse met juristen bleek dit niet
houdbaar omdat dit niet is afgesproken in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Het
risico wordt laag ingeschat en straks zal het meegenomen moeten worden in de
risicobeweging. Echter, men schat in dat de hoogte daarvan nauwelijks zal
verschillen. De afweging is zorgvuldig tot stand gekomen met behulp van externen.
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. De inzetkosten, zijnde daadwerkelijke bestrijdingskosten, van de geneeskundige
hulpverlening ten laste te laten komen van het programma Geneeskundige
Hulpverlening van de RDOGHM.
2. Af te zien van doorbelasting van daadwerkelijke inzetkosten GHORHM vanaf GRIP 3
aan de gemeente waar de inzet is gepleegd
3. Bovengenoemd besluit op te nemen in de eerstvolgende actualisatie van de risico
analyse programma Geneeskundige Hulpverlening
4. Dit besluit ter kennis te brengen van het bestuur van de RDOG Hollands Midden

B.8.

Bestuurlijke afspraken VRHM – RODG HM
Dhr. Bernsen merkt op dat uit het DB van de RDOG de opmerking is gekomen dat er
beschreven staat dat beide besturen jaarlijks zullen overleggen. Hun voorstel is dit te
interpreteren als 1 x per jaar. Zijn voorstel aan het AB is genoegen te nemen met deze
tekst en in het verslag op nemen dat het AB besloten heeft dit voorstel over te nemen en
uit te voeren.
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. de bestuurlijke afspraken VRHM en RODGHM vast te stellen, inclusief de procedure
bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag DPG
2. het bestuur RDOGHM hiervan in kennis te stellen
3. na vaststelling door het algemeen bestuur RDOGHM op 6 juli 2016 tot ondertekening
over te gaan

B.9.

Benoeming directeur Publieke Gezondheid
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
a. de heer J.J.M. de Gouw te benoemen als directeur Publieke Gezondheid per
7 juli 2016
b. deze benoeming in te laten gaan per 7 juli 2016, onder voorwaarde dat het bestuur
van de RDOG in overeenstemming hiermee tot deze benoeming besluit
Het Algemeen Bestuur van de RDOGHM over dit advies te informeren ten behoeve van
besluitvorming in dit bestuur op 6 juli 2016.
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Informatief
B.10 Bestuursrapportage VRHM eerste kwartaal 2016
Er zijn geen opmerkingen.
B.11 Eerste Bestuursrapportage GHORHM 2016
Er zijn geen opmerkingen.
B.12 Veilige Publieke Taak
Er zijn geen opmerkingen.

B.13 Voortgangs Project STOOM in Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
B.14 Ambulance aanrijtijden en standplaatsen
Presentatie door P. Haasbeek, algemeen manager RAV
Aansluitend aan de presentatie zijn vragen gesteld die afdoend zijn beantwoord.

Rondvraag
Mw. Spies deelt mee dat er een uitgebreide reactie geformuleerd zal worden op het
onderzoek rondom het brugdek Alphen.

Sluiting
De vergadering sluit om 12.00 uur
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3.

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

29 september 2016
10.00 – 10.30 uur
Brandweerkazerne Leiden-Zuid te Leiden

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen en in het bijzonder
de nieuwe (waarnemend) burgemeester van Voorschoten, mevrouw Bouvy-Koene,
welkom.
Met bericht van verhindering afwezig: de burgemeesters van Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Katwijk, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest en Zuidplas. Zonder bericht van
verhindering afwezig: de burgemeester van Leiderdorp.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen.

3.

Aanbesteding accountant VRHM 2016-2019
Toelichting door een van de bestuurlijke leden van de selectiecommissie L. Bloemen op
de vraag: op welke wijze kan de verbondenheid van het Algemeen Bestuur met de
uitkomsten van de jaarlijkse accountantscontrole worden bevorderd gevolgd door een
discussie hierover in het AB.
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit:
1. in te stemmen met de keuze van de Selectiecommissie Aanbesteding accountant
VRHM 2016-2019 om Baker Tilly Berk als controlerend accountant voor de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te benoemen voor de
boekjaren 2016 t/m 2019;
2. ten aanzien van het bevorderen van de verbondenheid van het AB bij de uitkomsten
van de jaarlijkse accountantscontrole, jaarlijks in een aparte discussie tijdens een AB
vergadering hier aandacht aan te schenken.

4.

Vaststellen Controleprotocol VRHM 2016
In artikel 4.4 wordt een niet limitatieve opsomming van de van toepassing zijnde externe
wet- en regelgeving gegeven. Eigenlijk is dit overbodig omdat uiteraard aan alle externe
wet- en regelgeving moet worden voldaan en de accountant hierop ook toetst.

1

Desalniettemin wordt op verzoek van de gemeente Alphen aan den Rijn aan deze
opsomming toegevoegd: de Wet normering topinkomens.
Met inachtneming van bovenstaande besluit het Algemeen Bestuur:
1.

het Controleprotocol 2016 vast te stellen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.
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3.

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2016
2016/3

Veiligheidsregio

Begrotingsuitgangspunten 2017 Geneeskundige Hulpverlening en Infectieziektebestrijding RDOG HM

18-02-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Onderstaande begrotingsuitgangspunten 2017 voor het programma Geneeskundige Hulpverlening vast te stellen
en adviseert positief aan het bestuur RDOG HM om de programmabegroting 2017 Geneeskundige Hulpverlening
te baseren op deze begrotingsuitgangspunten.

2016/4

Veiligheidsregio

2. Het bestuur RDOG HM te vragen bij het definitieve deelprogramma IZB, als onderdeel van het programma
Openbare GezondheidsZorg van RDOG HM, duidelijk te maken:
 Hoe het bestuur RDOG HM de landelijke VISI-2-norm in 2017 gaat bereiken en indien deze norm niet wordt
bereikt in 2017;
 Welke maatregelen het bestuur RDOG HM neemt om de risico’s te beheersen als gevolg van het niet voldoen
aan de landelijke VISI-2-norm.
Begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit, onder voorbehoud van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur
over de Financiële afspraken BHM (Cebeon) op 31 maart 2016:
1. Onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2017:
1. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform paragraaf 4.C van dit
voorstel;
2. het hanteren van de programmaspecifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf 4.D van dit voorstel;

18-02-2016

2016/A01

2016/A02

2016/B01

2016/B02

Veiligheidsregio/
Politie

Veiligheidsregio/
Politie

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

3. het in de ontwerp-programmabegroting 2017 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf 7 van dit
voorstel.
Regionaal Beleidsplan 2016-2019

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de reacties van de gemeenteraden en overige crisispartners op het Regionaal Beleidsplan
2016-2019 Veiligheidsregio Hollands Midden;
2. het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.
Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. in te stemmen met het prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden als vervanger van het normenkader
gemeentelijke processen.
Aanbesteding accountant 2016-2019

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur:
1. neemt kennis van het in gang zetten van de aanbesteding voor een accountant voor de jaren 2016-2019
2. wijst uit haar midden aan mevrouw mr. E.G.E.M. Bloemen en de heer C. van der Kamp als leden van de
selectiecommissie
Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen na 2019 (Cebeon)
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden op de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau
Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) en de
reactie van het Dagelijks Bestuur hierop;
2. de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vast te stellen
1. a. het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke
financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten
via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
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b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt éénmaal
in de vier jaar (gelijk de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds
T-2 van de beleidsplanperiode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplanperiode afwijkt
van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode direct aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel
van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 1)
(Voetnoot: De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de
Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor begroting
jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) nagecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1).)

2016/B03

Veiligheidsregio

e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode hoger is dan de voorgaande periode wordt
het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (inclusief innovatie) en financiering
autonome ontwikkelingen
f. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode lager is dan de voorgaande periode wordt bij
de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan)
bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangegeven op welke taken
eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben
g. gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 2017 wordt
het eerstvolgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de periode 2016-2018 (3 jaar).
De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor achtereenvolgende perioden van 4 jaar
2. Met de maatregelen in de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de Brandweer
Hollands Midden wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het maatregelen-pakket voorziet in een
structurele vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3 miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de
Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot € 0,5 miljoen. Het Bestuur besluit dit surplus in te zetten ter
dekking van het financieel negatief effect van de herijking van de BDuR
3. Het bestuur wenst de vaststelling van de uitgangspunten van het kostenniveau van Brandweer Hollands
Midden en de financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (duurzaam) vast te leggen
in een op te stellen financieel statuut.
Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de reacties van de gemeenteraden op het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer
Hollands Midden
2. Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden vast te stellen
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31-03-2016

2016/B04

2016/B05

Veiligheidsregio

Ontwerpbegroting 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB van de RDOGHM

31-03-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. Onderstaande Ontwerpbegroting GHOR 2017 vast te stellen
2. Te voorzien van een positief advies aan het bestuur RDOG HM
3. Kennis te nemen van het DB besluit om de voorzitter, de portefeuillehouder GHOR en diens plaatsvervanger in
overleg te laten treden met het bestuur RDOGHM over het deelprogramma IZB
Dekkingsplan BHM 2016-2019

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het rapport Dekkingsplan BHM 2016-2019 vast te stellen
2. Op basis van de in artikel 3.2.1 Besluit veiligheidsregio’s genoemde tijdnormen, de volgende gemotiveerde
afwijking vast te stellen
Overschrijding/minuten
5 min.
Totaal aantal objecten
17,487
Overschrijding absoluut
16,644
Overschrijding in % van norm 95,2%

6 min.
29,583
27,719
93,7%

8 min.
310.180
216.903
70%

10 min.
33.254
8.035
24,4%

totaal
390.504
269.301
69,0%

3. De afwijking voor de tijdnormen, conform artikel 3.2.1 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s als volgt te motiveren:
a. de operationele prestaties van de Brandweer Hollands Midden vertonen al jaren een bestendig resultaat;
b. het is onmogelijk en financieel onwenselijk om op korte en/of middellange termijn extra brandweerposten te
realiseren;
c. het is onwaarschijnlijk dat het realiseren van extra brandweerposten de meest efficiënte oplossing is voor het
verbeteren van de brandweerzorg in de volle breedte (kosten versus resultaat);
d. de mate van overschrijding is relatief gering, bij meer dan 95% van alle prio-1meldingen is de brandweer
binnen 15 minuten ter plaatse. Dat is beter/vergelijkbaar met de prestaties van de politie en de
ambulancedienst.
e. de Veiligheidsregio Hollands Midden beschikt op dit moment over een adequate repressieve brandweerzorg.
4. dat voor geen van de objecten in Hollands Midden de inzet van een ondersteuningseenheid voor redden en
blussen op hoogte (autoladder/hoogwerker) altijd noodzakelijk is; e.e.a. conform de eerdere besluitvorming in het
MAM-traject.
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2016/B06

2016/B07

Veiligheidsregio

5. zich uit te spreken voor het landelijk ontwikkelen van ‘gebiedsgerichte opkomsttijden en een uniforme methodiek
voor een brandrisicoprofiel met preventieve, organisatorische en overige maatregelen waarbij het onwenselijk is
dat de Veiligheidsregio Hollands Midden hierin een eigen koers vaart, waardoor het volgende ‘dekkingsplan
nieuwe stijl’ realistischer is en aansluit bij de praktijk.
Jaarbericht GHORHM 2015

31-03-2016

Veiligheidsregio

Het AB VRHM besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarbericht GHORHM 2015
2. Het bestuur RODGHM te adviseren geen bestemmingsreserve voor de GHOR te vormen voor de verwachte
extra kosten als gevolg van de aanpassing van de regels voor de verwerking van het vakantiegeld vanaf het jaar
2017
3. Het bestuur RODGHM positief te adviseren over het Jaarbericht GHORHM 2015
4. De genomen besluiten schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur RDOGHM
Notitie “GHOR in HM” en concept instructie voor de directeur Publieke Gezondheid

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie `GHOR in Hollands Midden. `Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen
de besturen van de VRHM en de RDOG HM?`
2. De conceptinstructie voor de directeur Publieke Gezondheid vast te stellen.
2016/B08

Veiligheidsregio

Aanbod ondersteuning Bevolkingszorg NRK-VRHM

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het aanbod van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor de ondersteuning bij
Bevolkingszorgtaken, zoals neergelegd in de ’Overeenkomst Ondersteuning Bevolkingszorg’ Veiligheidsregio
Hollands Midden en Het Nederlandse Rode Kruis
2. In te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage à;
1. € 3.869,-- in 2016
2. € 6.502,-- in 2017
3. € 8.653,-- in 2018 e.v.
3. De huidige samenwerkingsovereenkomst opvangen en verzorgen VRHM met het NRK (d.d. 27-04-2006) te laten
vervallen
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2016/A01

Veiligheidsregio/
Politie

Aanpak verwarde personen

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit tot:

2016/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Voorbereiden Bestuursopdracht ‘Aanpak verwarde personen’ voor AB van
1 december 2016 met inachtneming van de gemaakte opmerkingen in het AB van
30 juni 2016.
Heroriëntatie landelijke Meldkamerorganisatie

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:

2016/B01

Veiligheidsregio

1. Kennis te nemen van de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO) d.d. 14 juni 2016 van het
Veiligheidsberaad;
2. Kennis te nemen van de verschillen tussen de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO) en het
Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, vastgesteld door het Dagelijks Bestuur VRHM d.d. 5 september
2013 (bijlage 4);
3. De verdere besluitvorming over de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer te mandateren aan het
Dagelijks Bestuur, gelet op de nog plaats te vinden afstemming met de Veiligheidsregio Haaglanden, het verzoek
van het Veiligheidsberaad om voor 1 september a.s. te besluiten en het bestuurlijke vergaderschema VRHM;
4. Indien de besluitvormingsprocedure binnen het Veiligheidsberaad het toe laat en/of de besluitvorming over de
notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer leidt tot een wezenlijke wijziging van de uitgangspunten bij de
eerdere samenvoeging van de meldkamers, zal het Dagelijks Bestuur geen gebruik maken van bovenstaand
mandaat en zal de besluitvorming plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM op 29
september a.s. (themabijeenkomst).
Jaarstukken GR VRHM 2015
Het Algemeen Bestuur besluit:
a. De jaarstukken 2015 en de voorgestelde resultaatbestemmingen, namelijk een storting in de reserve GMK ad
€ 109.482 en de vrijval van de reserve BGC ad € 109.454, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit vast
te stellen;
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30-06-2016

2016/B02

Veiligheidsregio

b. Een restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 2.467.052 voor het programma brandweer
naar rato van hun onderlinge inbreng in de bijdragen brandweer voor de overige programma’s naar rato van het
aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel
Eerste Begrotingswijziging VRHM 2016

30-06-2016

Het Algemeen bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2016 vast te stellen. De 1e begrotingswijziging 2016 omvat:

2016/B03

Veiligheidsregio

a. De lasten en baten van het programma Brandweer structureel te verlagen met € 30.118 in verband met
aanpassing van de BDuR-uitkering 2016 en dit op te vangen binnen de begroting 2016 van het programma
Brandweer
b. De lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 50.000 in verband met de
professionalisering van het trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de
VRHM en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS met hetzelfde bedrag
c. De lasten en baten van het programma Oranje Kolom structureel te verlagen met € 15.000 in verband met het
wegvallen van de post e-leaning
d. De lasten van het programma Oranje Kolom incidenteel te verhogen met € 65.000 in verband met de
projectkosten ter versterking van dit programma, en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve
Versterking Gemeentelijke Kolom met hetzelfde bedrag.
Ontwerp-Programmabegroting 2017 en Meerjarenramingen 2018-2020

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:

2016/B04

Veiligheidsregio

1. De ontwerp-programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 tot en met 2020 vast te stellen;
a. De lasten en baten voor het jaar 2017 vast te stellen voor de programma’s vóór resultaatbestemming volgens
de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
b. Akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
c. In de programmabegroting 2017 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2018-2020;
e. Kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2017 opgenomen risico’s;
f. De voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het
aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.
Realisatie nieuwbouw kazerne Bodegraven en verbouw kazerne Nieuwerbrug
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30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met:

2016/B05

Veiligheidsregio

1. Het verwerven van grond in eigendom en het door Brandweer Hollands Midden zelf realiseren van een nieuwe
brandweerkazerne Bodegraven op een geschiktere locatie
2. Het verwerven van grond en bestaande brandweerkazerne Nieuwerbrug in eigendom en door Brandweer
Hollands Midden zelf realiseren van een verbouwing/uitbreiding van deze brandweerkazerne
3. Met een terugkoopverplichting voor de brandweerkazernes in Bodegraven (nieuw) en Nieuwerbrug
(verbouwd/uitgebreid) na 10 jaar door gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in afwachting van het onderzoek en
eventuele herijking van het bestaand beleid om brandweerkazernes te huren in plaats van te kopen.
4. Het ter beschikking stellen van een extra krediet van €1,2 mln. Voor een nieuwe brandweerkazerne Bodegraven
en € 537.000 voor verbouwing/uitbreiding brandweerkazerne Nieuwerbrug
5. De regionaal Commandant opdracht te geven om de voor- en nadelen van koop en huur, vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief, te onderzoeken
Bestuurlijke rapportage Geneeskundige Hulpverlening Zorginstellingen 2015

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:

2016/B06

Veiligheidsregio

1. De bestuurlijke rapportage 2015 over de mate van voorbereiding door GHOR-ketenpartners in Hollands Midden
op hun taken in de geneeskundige hulpverlening / opgeschaalde zorg (ex art. 33 Wvr) vast te stellen
Ontwerpbegroting 2017 Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB, RDOG HM

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:

2016/B07

Veiligheidsregio

1. Onderstaande Ontwerpbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening 2017 vast te stellen en met een
positief advies aan te bieden aan het bestuur RDOG HM
2. Het deelprogramma InfectieZiekteBestrijding (IZB) met een positief advies aan te bieden aan het bestuur RDOG
HM ter vaststelling.
Inzetkosten GHOR
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De inzetkosten, zijnde daadwerkelijke bestrijdingskosten, van de geneeskundige hulpverlening ten last te laten
komen van het programma Geneeskundige Hulpverlening van de RDOGHM.
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30-06-2016

2016/B08

Veiligheidsregio

2. Af te zien van doorbelasting van daadwerkelijke inzetkosten GHORHM vanaf GRIP 3 aan de gemeente waar de
inzet is gepleegd
3. Bovengenoemd besluit op te nemen in de eerstvolgende actualisatie van de risicoanalyse programma
Geneeskundige Hulpverlening
4. Dit besluit ter kennis te brengen van het bestuur van de RDOG Hollands Midden
Bestuurlijke afspraken VRHM – RDOG HM

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:

2016/B09

Veiligheidsregio

1. De bestuurlijke afspraken VRHM en RDOGHM vast te stellen, inclusief de procedure bij benoeming,
functioneren, beoordelen en ontslag DPG
2. Het bestuur RDOGHM hiervan in kennis te stellen
3. Na vaststelling door het algemeen bestuur RODHGM op 6 juli 2016 tot ondertekening over te gaan.
Benoeming directeur Publieke Gezondheid

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
a. De heer J.M.M. de Gouw te benoemen als directeur Publieke Gezondheid per 7 juli 2016.
b. Deze benoeming in te laten gaan per 7 juli 2016, onder voorwaarde dat het bestuur van de RODG in
overeenstemming hiermee tot deze benoeming besluit
Het Algemeen Bestuur van de RODGHM over dit advies te informeren ten behoeve van besluitvorming in dit bestuur
op 6 juli 2016.
2016/3

Veiligheidsregio

Aanbesteding accountant VRHM 2016-2019

29-9-2016

Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit:
1. in te stemmen met de keuze van de Selectiecommissie Aanbesteding accountant VRHM 2016-2019 om Baker
Tilly Berk als controlerend accountant voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te
benoemen voor de boekjaren 2016 t/m 2019;
2. ten aanzien van het bevorderen van de verbondenheid van het AB bij de uitkomsten van de jaarlijkse
accountantscontrole, jaarlijks in een aparte discussie tijdens een AB vergadering hier aandacht aan te schenken.
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2016/4

Veiligheidsregio

29-09-2016

Vaststellen Controleprotocol VRHM 2016
In artikel 4.4 wordt een niet limitatieve opsomming van de van toepassing zijnde externe wet- en regelgeving
gegeven. Eigenlijk is dit overbodig omdat uiteraard aan alle externe wet- en regelgeving moet worden voldaan en de
accountant hierop ook toetst. Desalniettemin wordt op verzoek van de gemeente Alphen aan den Rijn aan deze
opsomming toegevoegd: de Wet normering topinkomens.
Met inachtneming van bovenstaande besluit het Algemeen Bestuur:
1.

het Controleprotocol 2016 vast te stellen.
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3.

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

Verantw.

Status

AB

109 27-6-2013

AB

121 25-6-2015

A.5

Huisvesting
crisisruimten
Hollands Midden

AB

122 30-06-2016

5.

Mededelingen

AB

123 30-06-2016

B.4

Kazerne Bodegraven

AB

Rondvraag

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Nog niet gereed. Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het project
Facilitair 2.0. Ook de gevolgen van de wijziging van de GR
(GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te worden.
Ambtelijk concept is gereed en wordt geagendeerd voor het DB
van 15 december a.s..
Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden en wenselijkheid
voor het verplaatsen van de crisisruimten van het RCC
Rooseveltstraat Leiden naar de Yp. AB 30 juni 2016: de reactie
van politiezijde neemt nog enige tijd in beslag.
De burgemeesters een e-mail hebben ontvangen die te maken
heeft met onderhandelingen omtrent functioneel leeftijdsontslag
(FLO) van beroepsbrandweermensen. In grote lijnen komt het er
op neer dat er een verschil van inzicht bestaat over het al dan
niet compenseren van maatregelen die het Rijk genomen heeft
om mensen langer te laten doorwerken. In het najaar zal de
problematiek meer worden toegelicht. Ook nieuwe
ontwikkelingen worden dan gedeeld
Evaluatie en mogelijke herziening huisvestingsbeleid Brandweer
Hollands Midden (discussie koop of huur kazerne).

H. Meijer

In
16-03-2017
behandeling

H. Meijer

In
16-03-2017
behandeling

H. Meijer

Agenda

H. Meijer

In
16-03-2017
behandeling

1-12-2016

